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Abstract 
Det finns ett fåtal försäkringsbolag som dominerar försäkringsmarknaden. För konsumenter råder 

det byteskostnader av att byta försäkringsbolag. Dessa byteskostnader uppstår i form av 

kostnader som möter konsumenten då den vill byta till en annan leverantör av en likvärdig 

produkt. Förväntningarna var att det råder höga byteskostnader på försäkringsmarknaden 

eftersom försäkringsbolagen låser in konsumenter med hjälp av bland annat premier. En enkel 

metod för att mäta byteskostnader har använts, som fokuserar på att beräkna byteskostnader med 

hjälp av endast försäkringsbolagens marknadsandelar och priser. Resultaten har visat att det råder 

en stor skillnad i byteskostnaden mellan försäkringsbolaget med den största marknadsandelen och 

de andra försäkringsbolagen. 
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1 Inledning 
 

Redan under 1900-talet presenterades teorin om byteskostnader av Coase. Denna teori baseras på 

antagandet att det är en mängd kostnader förknippade med köp. Coase menade att intermediärer 

såsom banker och företag skapades för att sänka dessa transaktionskostnader. Konsumenter såväl 

som företag får utstå hinder om de vill byta från en tjänst till en annan. Den här transaktionen 

benämns som en byteskostnad. 

 

Beslutsförfattarna i ett företag är intresserade av hur stor del av marknaden som man innehar 

snarare än den kortsiktiga vinsten. Byteskostnad har stor betydelse för detta då de ger företagen 

en marknadsmakt, de kan kontrollera sina kunder och därmed påverka marknadsandelen. 

 

Försäkringsmarknaden är väldigt intressant ur byteskostnadsperspektivet då denna 

konsumtionsmarknad anses ha höga byteskostnader för sina konsumenter. Konsumenter av 

försäkringar är trögrörliga på denna marknad, en anledning till detta antagande är att 

konsumenter har en avtalsperiod med försäkringsbolag och inte kan byta försäkringsbolag under 

den här avtalstiden. Försäkringsbolagen gör det väldigt kostsamt för konsumenten att byta 

leverantör av försäkring. Konsumentens tröghet på ett specifikt marknadssegment ger följande 

utfall: Företaget som har den största marknadsandelen kommer att göra den största vinsten givet 

att marginalkostnaden är lika. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka byteskostnader på försäkringsmarknaden, detta för 

att avgöra samt uppskatta denna kostnad för just detta specifika marknadssegment. Vidare ger 

denna uppsats även information om hur fördelningen av de största aktörerna på den svenska 

försäkringsmarknaden ser ut. 

 

Resultatet av denna uppsats kommer att presenteras för de företag som inkluderats i denna 

undersökning. Förutom detta kommer det även att kunna ge större förståelse för hur 
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byteskostnader ter sig i just försäkringsmarknaden då detta inte undersökts tidigare om i en större 

omfattning.   

Som angivet i inledningen är mitt antagande att byteskostnaden på försäkringsmarknaden är hög 

på grund av faktorer såsom avtalsperioder. Detta leder till att min frågeställning formuleras enligt 

nedan för att antingen bekräfta eller förkasta min hypotes.  

Frågeställning: Vad råder det för byteskostnader på försäkringsmarknaden?  

 

1.2 Avgränsningar 
 

Min primära fokus för denna uppsats är att undersöka hur byteskostnaden ser ut för 

försäkringsmarknaden. Genom antagandet att försäkringar för olika typer av egendomar är 

homogena avgränsar jag min undersökning av endast en försäkringstyp. Uppsatsen avgränsas 

ytterligare genom att endast beakta villahem försäkringar då denna försäkring antas vara den 

försäkring som är mest standardiserad.  

 

Vidare kommer jag avgränsa mig till att bara undersöka de fyra största försäkringsbolagen; 

Folksam, Trygg-Hansa, LF och If då de dominerar försäkringsmarknaden. Andelen som dessa 

försäkringsbolag innehar av den totala försäkringsmarkanden utgör 95 procent av den totala 

försäkringsmarknaden. Jag kommer inte att ta hänsyn till övriga försäkringsbolag då de utgör en 

så liten del av försäkringsmarknaden.  

 

1.3 Metod 
 

Jag har valt att avgränsa mig till att undersöka de största aktörerna på den svenska 

försäkringsmarknaden. Metoden jag har valt är en surveyundersökning. Jag har valt den metoden 

eftersom en surveyundersökning är mer omfattande och gör det enklare att kunna generalisera 

från min undersökning och det ger ett mer rättvist resultat. Valet av Surveyundersökning är 

intressant då jag vill dra generella slutsatser från min undersökning för att gälla på en 

målpopulation och då jag får den bredd som jag är ute efter. Eftersom jag undersöker de största 

aktörerna på marknaden så är surveyundersökning intressant för mig.  
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En fallstudie hade inte varit lämplig då jag inte kunnat fånga en stor del av marknaden. Dock 

hade jag kunnat få en mer detaljerad bild av försäkringsmarknaden men det är inte detaljer jag är 

ute efter utan jag ville bara ha reda på byteskostnader av att byta försäkringsbolag och då behöver 

jag göra en omfattande undersökning och ta med de största aktörerna.  För att uppskatta 

byteskostnader använder jag en metod av Oz Shy. Metoden ger en direkt avbildning från 

marknadsandelar och priser till byteskostnader. Detta är en tilltalande metod då marknadsandelar 

och priser är direkt observerbara.  

 

1.3.1 Variabler 
 
De variabler jag har använt mig av är marknadsandelar och priser, dessa sätts in i en modell för 

att kunna uppskatta byteskostnader. Anledningen till att jag valt just dessa variabler är att jag har 

valt att använda mig av en metod för att räkna ut byteskostnader som är utformad av författaren 

Oz Shy. I hans metod så räcker det med företagens marknadsandelar och företagens priser som 

indata, eller rättare sagt intäkt per försäkringstagare då det är svårt att få ett standardiserat pris för 

försäkringsbolaget då det är olika priser för olika individer, för att uppskatta byteskostnader.  

 

1.3.2 Begreppsdefinition 
 
Byteskostnader definieras som den kostnad som är förknippad med att byta leverantör av en viss 

produkt. I det här fallet så är byteskostnader den kostnad som är förknippad med att byta 

försäkringsbolag. Operationalisering av en variabel beskriver hur man ska gå tillväga för att 

kunna göra mätningen. Byteskostnader uppskattas med hjälp av marknadsandelar och priser. Med 

marknadsandelar menas den del av marknaden som ett företag har och med priser så definieras 

det här som intäkt per försäkringstagare. Byteskostnader definieras i enheter av kronor.  

 
 
1.3.3 Datainsamlingsmetod 
 
Sekundär data är den data som redan finns tillgänglig medan primärdata är den data som inte 

finns tillgänglig och som måste samlas in. Den modellen för byteskostnader som jag använder 

mig av kräver att jag får fram intäkt per försäkringstagare och försäkringsbolagens 
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marknadsandelar. Dessa uppgifter får jag genom sekundärdata dvs. marknadsandelarna fick jag 

från Svensk försäkringsårsbok och intäkt per försäkringstagare får jag från försäkringsbolagens 

årsrapporter. Det var inte nödvändigt för min undersökning att använda mig av några andra 

variabler så då fanns det heller inget behov av att samla in primärdata.  

 

2 Tidigare studier 
 
Tidigare undersökningar av byteskostnader har gjorts på bolånemarknaden och 

mobiloperatörsmarknaden. Studien som gjordes på bolånemarknaden1 visade att byteskostnaden 

uppgår till en tredjedel av den totala räntekostnaden på bolånemarknaden, vilket då anses som en 

stor byteskostnad. Detta skulle kunna bero på att det finns ett mindre antal bolåneinstitut med 

höga räntor och ett flertal små. Resultatet de kommer fram till är att en konsument som byter 

bolåneinstitut upplever en byteskostnad på 5 till 7 kronor per hundralapp, detta kan tolkas som att 

för att byta bolåneinstitut vill en konsument kompenseras med 5 till 7 kronor per hundralapp. 

Studien visar också att byteskostnader beror på hur mycket konsumenten värderar sin tid då det är 

tidskrävande att byta bank. Studien som har gjorts på mobiloperatörsmarknaden2  med Shys 

metod visar att byteskostnaden på mobiloperatörsmarknaden uppgår år 2003 till mellan 826 och 

2109 kronor. Dock skulle byteskostnaderna kunna vara högre på mobiloperatörsmarknaden då 

det finns faktorer som bedöms som svåra vid ett byte från en mobiloperatör till en annan. Som 

exempelvis bindningstider som uppstår då man köper en ny telefon eller kostnaderna av att ringa 

inom ett och samma nät.  

 

 

  

 

 
 
 
                                                
1 Andersson, P, Berglund, E. (2004). �Skattning av switching costs på bolånemarknaden�, Stockholms universitet.  
2 Ok, S. (2005). �Estimating consumer switching costs in the Swedish mobile operator industry�, Södertörns 
högskola. 
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3 Data 

3.1 Den svenska försäkringsmarknaden 
 

När det gäller hem och villa försäkringsmarknaden så är den koncentrerad till ett fåtal bolag. De 

konkurrerande försäkringsbolagen är Folksam, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa och If. 

 

I tabellen nedan redovisas försäkringsbolagens marknadsandelar under 2004.  

 

Tabell 1. Marknadsandelar i procent. 3 

       Villa och Hem försäkringar  

______________________________________________________________________ 

Folksam   42 %         

LF   31 %                   

Trygg-Hansa      12 %  

If              10 % 

Övriga     5  %                   

 

4 Teori 

4.1 Definition av byteskostnader 
 

Med byteskostnader avses de kostnader som en konsument har då den byter från en leverantör av 

en produkt till ett konkurrerande företags produkt. Enligt Klemperer4 uppstår en byteskostnad 

pga. att konsumenten önskar att dennes köp ska vara förenligt med tidigare gjorda investeringar.  

De olika källorna till byteskostnader kan enligt Klemperer delas in i olika kategorier: 

 

1. Kompabilitet med existerande utrustning 

När konsumenten har gjort en investering så är det önskvärt att kommande investeringar är 

                                                
3 Svensk försäkringsårsbok 2005 
4 Klemperer, P. (1987). "Markets with consumer switching costs ". Economic journal, vol 97, s 99-117 
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förenliga med de tidigare.  

 

2. Transaktionskostnader vid byte av leverantör 

Hit hör kostnader av att initiera en relation med en ny leverantör och de kostnader som är 

förknippade med att avsluta en existerande relation.  

 

3. Lärandekostnader 

Hit hör den ansträngning som är nödvändig för att konsumenten ska uppnå samma grad av nytta 

med en ny produkt som konsumenten hade med den tidigare produkten.  

 

4. Osäkerhet gällande kvaliteten hos andra leverantörer 

Konsumenten har en aversion mot risk. Då konsumenten har prövat en vara och vet att den 

fungerar så är det säkrast för konsumenten att fortsätta använda samma vara.  

 

5. Lojalitetsprogram 

Denna typ av byteskostnad är artificiellt skapad och uppkommer endast pga. företagets 

tillvägagångssätt. Företag försöker framkalla märkeslojalitet genom att belöna trogna kunder eller 

bestraffa icke-lojala kunder och detta skapar byteskostnader.  

 

6. Psykologiska kostnader 

Det kan finnas psykologiska kostnader som hindrar konsumenten från att byta märke. Människor 

ändrar sina preferenser till fördel för produkter de tidigare har valt.  

 

  

4.2 Byteskostnader på försäkringsmarknaden 
 

Enligt Shy (2002) så är företag på en given marknad som pris konkurrerar medvetna om 

konsumenternas byteskostnader och maximerar därför priserna givet en restriktion att inget 

företag kommer att finna det lönsamt att sänka sina priser för att subventionera för dess 

konsumenters byteskostnader.  
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4.3 En metod för att beräkna byteskostnader 
 

Vi antar att vi har en marknad med två företag. Företag A och företag B som producerar vara A 

respektive vara B. Vi har då två typer av konsumenter, N A  konsumenter som har köpt vara A och 

N B  konsumenter som har köpt vara B. p A  och p B  betecknar priserna som respektive företag tar 

ut och S > 0 betecknar kostnaden av att byta från ett företag till ett annat. Vidare betecknar U α  

nyttan av konsumenten som har handlat av företag A och U β  betecknar nyttan av konsumenten 

som har handlat av företag B. Nyttofunktionen nedan visar nyttan för konsumenterna inför nästa 

inköp. 

 

U α   = {- p A    fortsätt handla av företag A       (1) 

� p B  � S byta till företag B    

             

U β   = {- p A    - S byta till företag A        (2) 

              � p B   fortsätt handla av företag B 

 

Vi låter n A   beteckna antalet konsumenter som köper från företag A vid deras nästa köp och n B  

antalet konsumenter som köper från företag B vid nästa köp då ger (1) och (2): 

 

n A  = {0      om p A   > p B     + S        (3) 

           N A           om  �S ≤  p A  ≤  p B   + S 

           N A   + N B    om p A   < p B      � S 

 

n B   = {0        om p B   > p A    + S        (4) 

 N B               om p A    � S ≤  p B  ≤ p A   + S 

            N A     + N B       om p B  <  p A  � S 
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Vi antar att företagens produktionskostnader är noll, då ges vinsten av företagen som en funktion 

av priser, av 

)( , BAA ppπ  =  p A  n A  och BBBAB nppp =),(π      (5) 

Där n A  och n B  är givna i (3) och (4).  

 
3.2.1 Underbjudningsvillkoret av en Nash- Bertrand jämvikt5 
 

Definition 1. Företag i bjuder under företag j om det sätter sina priser så att ji pp <  �S där i = A, 

B och i är skiljt från j.  

 

Ett företag som blir underbjudet förlorar alla sina konsumenter. Underbjudningsvillkoret är 

uppfyllt om det finns ett par av priser så att inget företag kan öka sin vinst genom att underbjuda 

det konkurrerande företaget och inget företag kan öka sitt pris utan att bli underbjudet av sin 

konkurrent. Detta leder oss till nästa definition. 

 

Definition 2. Ett par av priser U
B

U
A pp ,  sägs uppfylla underbjudningsvillkoret om: 

  

i) för givna U
Bp och U

Bn , företag A väljer det högsta priset U
Ap   givet: 

        ≥= U
B

U
B

U
B npπ  ( Ap � S)( )BA NN +    

 

ii) för givna U
Ap och U

An , företag B väljer det högsta priset U
Bp  givet: 

                  ))(( BAB
U
A

U
A

U
A NNSpnp +−≥=π     

 

iii) Fördelningen av konsumenter mellan företagen ges av: 

          AA Nn =   och BB Nn =   

 

Definition 2 säger att ett företag sätter så högt pris som möjligt givet att det andra företaget inte 

tjänar på att bjuda under. Detta medför att olikheterna i definitionen gäller som likheter.  
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4.3 Utvidgning till flera företag 
 

Antag nu att det finns flera företag på marknaden, indexerade med i = 1, �, I. Varje företag har 

iN kunder och sätter priset ip . Shy fortsätter sitt antagande med att anta att alla företag utom det 

minsta sätter sitt pris så att det minsta företaget inte bjuder under dem. Motiveringen bakom detta 

antagande är att företaget med minst marknadsandelar har minst att förlora på att sänka sina 

priser. Därför bör det minsta företaget också vara det mest aggressiva. I Shys modell sätter det 

minsta företaget priset så att inte det största företaget bjuder under. Formellt sätt om företagen har 

olika marknadsandelar så sätter vi: 

 

INNN >>> ......21  

 

Men om det samlade data har ji NN =  för några företag i och j, låt då företag i vara företaget 

som sätter det lägre priset dvs. ji pp ≤ . Företag kommer ha följande beteende: 

 

- Varje företag Ii ≠  är rädda för att bli underbjudna av företag I och sätter därför sitt pris 

ip  i referens till priset som företag I sätter. 

- Företag I är själv rädd för företag 1 och sätter sitt pris Ip  i referens till priset 1p så att 

företag 1 inte finner det lönsamt att bjuda under sitt pris.  

 
3.3.1 Lösa för de oobserverade byteskostnaderna  
 

Vi definierar iS som byteskostnader för en typ i konsument och antar att iS  är känt för alla 

företag och konsumenter men inte för oss investerare. Då så kommer varje företag Ii ≠  ta Ip  

som given och sätta maximal ip  för att uppfylla:  

 

))(( IiiiIII NNSpnp +−≥=π       (5) 

 

                                                                                                                                                        
5 Med Nash Bertrand jämvikt avses då företagen sätter det pris som skulle uppstå vid fri konkurrens. 
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Dvs., varje företag i, utav rädsla att bli underbjudna av företag I, maximerar sitt pris ip så att I 

inte finner det lönsamt att bjuda under. Eftersom alla priser är observerbara så kan vi nu lösa ut 

de Oobserverbara byteskostnaderna av konsumenterna för varje företag. Genom att lösa ut (5) för 

jämviktstfallet så får vi: 

 

)/( IiIIii NNpNpS +=    där }1,......1{ −∈ Ii       (6) 

 

Denna ekvation visar byteskostnader av dem som konsumerar vara i som en funktion av priser 

som företag i och I sätter och företagens marknadsandelar. Jag visar nu hur byteskostnader för de 

som konsumerar vara i bestäms. Företaget med den minsta marknadsandelen, företag I antar att 

de observeras av företag 1. Där1för väljer företag I ett pris Ip  som inte skulle göra det lönsamt 

för företag 1 att underbjuda sitt pris. Dvs.: 

 

))(( 1111 II NNSpNp +−≥=π        (7)                          

    

Eftersom Ip  är observerbar så kan vi lösa för de Oobserverbara byteskostnaderna IS  genom att 

betrakta (7) som en likhet. Då får vi 

 

)/()( 111 III NNpNpS +−=                    (8) 

 

Ekvation 8 kommer senare att användas för att beräkna byteskostnaderna för konsumenterna för 

de olika försäkringsbolagen.  
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5 Empiri 
  

Jag kommer nu att applicera Shys modell på försäkringsmarknaden. Priser och marknadsandelar 

är lätt observerade och därför har Shy utvecklat en teori för att uppskatta byteskostnader. 

 

5.1 Modell för försäkringsmarknaden  
 

Tabell 2 Försäkringsmarknaden för villahem försäkringar 2004  
 

 Folksam LF Trygg-Hansa IF 

Marknadsandelar % 42 31 12 10 

Intäkt (kr) 2 132 367 

000 

2 909 833 

000 

1 302 707 

000 

1 246 416 

000 

Försäkringstagare (antal) 1 800 000 1 185 445 518 500 468 408 

Pris 

(intäkt/försäkringstagare 

i kr) 

1185 2455 2512 2661 

 

Byteskostnader beräknas genom att man använder metoden för att beräkna byteskostnader och 

börja räkna med företaget med mest marknadsandelar, vilket i det här fallet är Folksam och 

beräknar det tillsammans med företaget med minst marknadsandelar, vilket i det här fallet är If, 

sedan fortsätter man att beräkna byteskostnaderna för LF och Trygg-Hansa genom att beräkna de 

tillsammans med If med minst marknadsandelar. För att till sist beräkna byteskostnaderna för If 

tillsammans med det företag med den största marknadsandelen, dvs. Folksam. 
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5.1.1 Beräkning av byteskostnader6 
 

Folksam  

 =+−= )/()*( IfFIfIfFF NNPNPS 1185 - (468 408 * 2661)/(1800 000 + 468 408) = 1185 - 549 

= 636 kr 

 

Lf 

=+−= )/()*( IfFIfIfLFLF NNPNPS 2455 - (468 408 * 2661)/(1800 000 + 468 408) = 2455 - 

549 = 1906 kr 

 

Trygg Hansa 

=+−= )/()*( IfIfIfIfTT NNPNPS 2512 - (468 408 * 2661)/(1800000 + 468 408) = 2512 - 549 = 

1963 kr 

 

If 

=+−= )/()*( IfFFFIfIf NNPNPS 2661 - (1 800 000 * 1185)/(1 800 000 + 468 408) = 2661 - 

940 = 1721 kr 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Se ekvation 8 
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6 Resultat  
 
Tabell 3 Följande tabell summerar försäkringsbolagens byteskostnader för år 2004. 

 

Försäkringsbolag 2004 

Folksam 636 SEK 

If 1721 SEK   

LF 1906 SEK  

Trygg-Hansa 1963 SEK    

 
Byteskostnader mäts i antal kronor, högre antal kronor innebär högre byteskostnader. Det gäller 

att ha i åtanke att dessa byteskostnader inte är den verkliga summan i kronor som konsumenten 

måste bära utan bara ett monetärt värde på den kostnad som konsumenten upplever att den 

förlorar vid ett byte av försäkringsbolag. Ett alternativt sätt att tolka byteskostnaden på är att det 

kan ses som den minsta kompensationen som konsumenten kräver för att finna det värt att byta 

försäkringsbolag.  

 

Resultatet ovan visar att konsumenterna hos Trygg Hansa och länsförsäkringar dras med de 

relativt högsta byteskostnaderna, återföljt av If. Däremot har Folksam de lägsta byteskostnaderna. 

Skillnaden i byteskostnader mellan Trygg Hansa, Länsförsäkringar och If är stora när det 

kommer till Folksam. Folksam har betydligt mindre byteskostnad, nästan en tredjedel mindre än 

de andra försäkringsbolagen. Detta kan förklaras av att Folksam har den största marknadsandelen 

och även flest försäkringstagare, men vi vet även från teoridelen att det är en mängd faktorer som 

är förknippade med byteskostnader som kan påverka storleken på byteskostnaderna hos de olika 

försäkringsbolagen. 

 

Vi vet från teoridiskussionen att byteskostnader antingen kan bestå av verkliga kostnader som 

exempelvis transaktionskostnader av att byta försäkringsbolag och dels av psykologiska 

kostnader som exempelvis märkeslojalitet, eller i det här fallet preferenser för ett visst 

försäkringsbolag. Det resultat som fås är ett mått på konsumentens totala byteskostnader, dvs. 

summan av de verkliga kostnaderna och de psykologiska kostnaderna och kan tolkas som de 

kostnader som konsumenten har och upplever som är förknippade med att byta försäkringsbolag.  
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Om vi utgår från teorin �kompabilitet med existerande utrustning� så är det så i det här fallet att 

när konsumenten har köpt en försäkring i ett visst försäkringsbolag så är det önskvärt för 

konsumenten att de kommande försäkringarna även köps från samma försäkringsbolag. Enligt 

teorin om �transaktionskostnader vid byte av leverantör� så är detta kostnader som uppkommer 

då konsumenten byter till ett annat försäkringsbolag och de kostnader som är förknippade med att 

avsluta kontraktet hos det gamla försäkringsbolaget. Vi ser här från resultaten att konsumenten 

skulle ha mindre byteskostnader om de skulle byta från Folksam än om de skulle byta från 

Trygg-Hansa, LF och If. De konsumenter som har försäkringar hos Trygg-Hansa, LF och If 

verkar handskas med högre byteskostnader av att byta försäkringsbolag jämfört med 

konsumenterna hos Folksam. Här kan det även vara så att försäkringsbolagen erbjuder rabatter 

till konsumenterna om de har alla försäkringar samlade hos samma försäkringsbolag och detta 

kommer skapa höga byteskostnader av att flytta alla försäkringar till ett annat försäkringsbolag.  

 

Teorin om lärandekostnader visar att olika försäkringsbolag beter sig på olika sätt och det kan 

kännas tryggare att behålla sitt försäkringsbolag så att man slipper lära sig nya rutiner. Det kan 

också vara en anledning till skillnaden i de olika byteskostnaderna. Eftersom Folksam har flest 

försäkringstagare så kan det vara så att de har bra rykte och god service som automatiskt gör att 

konsumenterna väljer Folksam och stannar kvar. För det måste finnas en anledning till att de har 

flest försäkringstagare och även den lägsta byteskostnaden. Eftersom de har de lägsta 

byteskostnaderna så borde detta innebära att det är relativt enkelt för konsumenterna att byta 

försäkringsbolag, men ändå har Folksam flest försäkringstagare.  

 

Osäkerhet kring produktens kvalitet kan också vara en anledning till att konsumenter inte vill 

byta försäkringsbolag, då de inte vet om de kommer få samma kvalité och service som med det 

försäkringsbolaget de har.   

 
En anledning till att konsumenter inte byter försäkringsbolag kan vara att de värderar sin tid högt 

och tycker att det är tidskrävande att byta försäkringsbolag, det kan också vara så att 

konsumenten gör en avvägning mellan den kostnad som är förknippad med att byta 

försäkringsbolag och den kostnadsbesparing som bytet av försäkringsbolag kan medföra.  

 

Det gäller att avgöra om försäkringsmarknaden dras med höga byteskostnader och om så är fallet, 
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varför den gör det. Självfallet är byteskostnader svåra att uppskatta och det är också anledningen 

till att det inte finns så många metoder för att kunna beräkna byteskostnader. Specifikt så är 

byteskostnader viktigast på marknader där det råder stora transaktionskostnader och 

informationskostnader.  

 

Enligt en rapport som skrivits av konkurrensverket7 så råder det höga byteskostnader på bank- 

och försäkringsmarknaden pga. att det finns ett fåtal stora försäkringsbolag som dominerar 

marknaden och detta leder till en försvagad konkurrens, det är då inte längre enkelt för 

konsumenterna att röra sig på marknaden och försäkringsbolagens priskrig underlättar inte för 

konsumenterna.  

 

En annan anledning till höga byteskostnader kan vara det faktum att konsumenten har 

avtalsperioder med försäkringsbolagen och under avtalets period är det svårt för konsumenten att 

byta till ett annat försäkringsbolag. De konsumenter som får erbjudanden från andra 

försäkringsbolag men blir hindrade pga. bindningstiden de har med sitt försäkringsbolag blir 

mindre engagerade i sin försäkringssituation och detta kan också förklara konsumenternas 

trögrörlighet på försäkringsmarknaden.  

 

De resultaten som jag fått fram ska ses som exempel, de täcker inte alla konsumenters 

byteskostnader, eftersom konsumenter upplever byteskostnader olika. Resultaten visar vilka 

skillnader i byteskostnader som ligger mellan de olika försäkringsbolagen och vi antar att det är 

byteskostnader för vanliga situationer med vanliga förhållanden.  

 

Vidare diskussion om resultatet och resultatets rimlighet kommer att göras i analysdelen i kapitel 

10.  

                                                
7 Konkurrensverket (2001), Konsumentrörligheten på den finansiella marknaden, Konkurrensverkets rapportserie 
2001:5 
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7 Bortfall 

Osäkerhetskällor för undersökningen är mätfel som uppkommer då jag applicerar teorin på mina 

data, men även själva teorin och data. Det jag har mätt är byteskostnader, dvs. kostnaderna av att 

byta försäkringsbolag. Själva metoden jag har använt mig av kan medföra ett visst bortfall 

eftersom metoden bara tar hänsyn till priser, dvs. intäkt per försäkringstagare och 

försäkringsbolagens marknadsandelar för att uppskatta byteskostnader. Det kan råda en del 

osäkerhet också i det faktum att jag i modellen använder intäkt per försäkringstagare som är ett 

medelvärde och inte egentligen en exakt prisuppgift. Själva modellen har också en del brister då 

den bortser från allt annat än just priser och marknadsandelar. Marknadsandelarna kan också 

variera och inte vara helt tillförlitliga.  

 

 

8 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet avser i vilken mån undersökningen är tillförlitlig. För att kunna undersöka 

tillförlitligheten kan man antingen upprepa undersökningen flera gånger för att se om man får 

samma resultat och så kanske de faktorer som påverkar mätdata kan uteslutas. Jag har inte kunnat 

upprepa undersökningen för att testa reliabiliteten.  

 

Frågan är om undersökningen är tillförlitlig eller inte har mycket att göra med huruvida metoden, 

eller modellen är tillförlitlig eller inte. Det råder delade åsikter om huruvida denna modell är 

tillförlitlig men i brist på annat då det inte finns någon lämpligare metod för tillfället såvida man 

inte vill använda sig av andra metoder såsom intervjuer eller enkäter så är den lämplig att 

använda även då den är bristfällig då den inte tar hänsyn till en mängd detaljer.  

 

Det gäller att ha i åtanke att byteskostnader har mycket att göra med hur konsumenten värderar 

sin tid. En byteskostnad kan bli hög för att det krävs mycket tid att byta försäkringsbolag. Man 

får ändå någon typ av uppfattning om byteskostnaden.  

 

När det gäller reliabiliteten som har med undersökningens data att göra så finns det delade åsikter 
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om data är tillförlitlig eller inte. När det gäller sekundärdata som handhölls av 

försäkringsbolagens årsrapporter så känns den data väldigt tillförlitlig även då jag inte kan 

kontrollera för eventuella mätfel.  

 

Med validitet menas ett mätinstruments förmåga att mäta det man vill mäta. När man vill testa en 

undersöknings validitet vill man veta om man använt lämpliga metoder. Om får ett systematiskt 

mätfel så innebär det att den undersökta variabeln inte är ett lämpligt mått på det man ska mäta, 

vi får då en låg validitet. 

 

Validitet är beroende av reliabilitet, låg validitet ger låg reliabilitet och vice versa. Ett enkelt sätt 

att mäta validitet är genom metodtriangulering, man kan då använda sig av olika metoder. Genom 

att se saker genom olika perspektiv kan man öka validiteten. För att ytterligare öka validiteten 

kan man jämföra resultaten med tidigare undersökningar för att se om undersökningen verkar 

vara giltig.  

Jag har tänkt jämföra mitt resultat med andra undersökningars resultat för att se om mitt resultat 

verkar rimligt. Själva metoden för att mäta byteskostnader är inte optimal då det råder en del 

kritik mot själva genomförandet av metoden och det faktum att man förbiser en mängd faktorer 

som kan spela in i bytet av försäkringsbolag.  

Frågan är huruvida modellen verkligen mäter byteskostnader och om det finns andra sätt som är 

mer lämpliga att mäta byteskostnader på.  

 

9 Problem med modellen 

 

Shy vet om att hans metod kan anses orimlig. I verkligheten har konsumenter inte samma 

byteskostnader. Om byteskostnader resulterar från training eller learning by doing så kommer 

byteskostnaderna att vara högre för de konsumenter som värdera sin tid högt, kanske pga. att de 

har en högre inkomst. 

 

 I en annan generell modell av Klemperer (1987a, b) så antar Klemperer att efterfrågan som ett 

företag får, får det av konsumenter med olika byteskostnader. I hans symmetriska jämvikt har 

båda företagen olika konsumenter men distributionen av byteskostnader från företag 1 är identisk 
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till distributionen av byteskostnader av företag 2. Klemperers modell är i det avseendet mer 

generell än Shys.  

 

Men i ett avseende så är Klemperers modell mindre generell än Shys eftersom i Shys modell så är 

jämvikts distribution av konsumenter mellan produkter relaterat till deras byteskostnad. 

Skillnaden i byteskostnad kan bero på att konsumenter med låga byteskostnader köper den 

billigare produkten och konsumenter med hög byteskostnad köper den dyrare produkten.  

 

Slutsatsen är att jämvikts allokering av konsumenter mellan produkter beror på deras nivåer av 

byteskostnad. Små banker attraherar konsumenter med låga byteskostnader och stora banker 

konsumenter med höga byteskostnader. Shys modell fångar heterogena konsumenter och förutser 

hur de kommer distribueras mellan olika företag.  

 

Rimligheten i Shys modell har tvivlats av andra också och Anna Kratz och Åsa Wetterholm har 

gjort en kritisk granskning av Shys metod8. De har i undersökningen utfört egna studier av bland 

annat bankinlåningsmarknaden och den fasta telefoni marknaden. De har gjort en genomgående 

teori och litteraturstudie för att granska Shys metod för att beräkna byteskostnader och har 

kommit fram till att trots själva datainsamlings biten kan vara problematisk så anser de att Shys 

metod jämförelsevis är en enkel metod som är fullt genomförbar.  

 

Dock är frågan om Shys metod verkligen mäter det som måste mätas och hur rimligt resultatet är. 

Enligt författarna så har de inte funnit bevis i deras genomgripande studie att Shys metod inte 

verkligen mäter byteskostnader. Detta ger dock inte slutsatsen att metoden verkligen är 

tillförlitlig och mäter det den avser att mäta. Det enda som kan sägas med bland annat i 

jämförelse med tidigare studier är att resultaten anses vara rimliga.  

 

 

 
                                                
8 Kratz, A, Wetterholm, Å. (2005) �Shys metod för att mäta byteskostnader � en kritisk granskning�, skriven vid 
Nationalekonomiska institutionen vid Södertörns högskola.  
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10 Analys och Slutsatser 
 
Anledningen till att byteskostnader är intressanta att studera är pga. att ekonomer har märkt att 

byteskostnader kan påverka en mängd faktorer som spelar roll för konkurrensförhållandena på en 

marknad. Byteskostnader har relaterats till priser, strävan efter att fånga marknadsandelar, 

inträdesbeslut, priskrig etc. 9 Den största effekten av dessa byteskostnader som orsakar att 

konsumenter är trögrörliga är att företagen får en marknadsmakt över de kunder de har och detta 

kan skapa monopolvinster.  

 
Resultaten visar att byteskostnaderna för Folksam är avsevärt låga, ca en tredjedel av de andra 

försäkringsbolagen med 636 SEK under 2004. De andra försäkringsbolagen har relativt höga 

byteskostnader, Trygg Hansa har 1963 SEK, Länsförsäkringar har 1906 SEK och If har 1721 

SEK. Denna stora skillnad i byteskostnad kan bland annat förklaras av Folksam har den största 

marknadsandelen och det tillsammans med en stor del av försäkringstagarna. Det gäller att tänka 

på att det finns ett flertal faktorer som vägs in då en konsument byter leverantör av en produkt.  

 

Det kan vara så att konsumenten är märkeslojal eller att konsumenten är bekväm, då det kan vara 

bekvämt att ha alla sina försäkringar samlade hos ett försäkringsbolag, den kan vara så att man 

alltid har använt samma försäkringsbolag så att det bär emot att byta till ett nytt. Det kan också 

kännas skrämmande att byta till ett nytt försäkringsbolag, det tryggare alternativet, det vill inte 

säga det billigaste alternativet.  

 

Det finns alternativa metoder för att beräkna konsumenters byteskostnader, med exempelvis 

intervjuer men Oz Shys metod har använts innan för att beräkna konsumenters byteskostnader 

och det kändes intressant att använda den metoden på försäkringsmarknaden. Däremot går 

rimligheten med modellen att diskutera, den bortser från en mängd faktorer som spelar in då en 

konsument byter leverantör av en likvärdig produkt. Metoden är ändå i dagsläget intressant att 

använda då man får en ungefärlig uppskattning och då det inte finns någon annan utarbetad 

metod.  

 

                                                
9 Klemperer, P. (1987).  �The competitiveness of markets with switching costs�. The RAND journal of economics, 
vol 18, p 138-150. 
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Mitt resultat känns rimligt då byteskostnaden ökar med varje antal krona. Det är därför jag kan 

säga att högre antal kronor ger högre byteskostnad. Det gäller dock att ha i åtanke att olika 

konsumenter värderar detta på olika sätt, vad som är mycket för en konsument behöver inte var 

mycket för en annan.  

 

Då målet med min undersökning var att ta reda på vad för byteskostnader det fanns och hur de 

stod i förhållande till de olika försäkringsbolagen så tycker jag att jag har fått fram mitt resultat. 

Diskussionen om huruvida det är höga byteskostnader eller inte beror på vad man sätter det i 

jämförelse med. Rimligheten med dessa byteskostnader beror på hur man tolkar de, konsumtion 

per enhet eller per konsumtionsperiod. I det här fallet så har försäkringsbolagen en avtalsperiod 

på ett år så vi kan anta att byteskostnaderna tolkas som kostnaden per avtalsperiod.  

 

Då tidigare studier inte gjorts på försäkringsmarknaden för att uppskatta byteskostnader så jämför 

jag mitt resultat med studien av byteskostnader som gjorts på mobiloperatörsmarknaden10 då 

känns mina resultat med exempelvis 636 SEK för Folksam som rimliga byteskostnader för 

konsumenterna. Då det gäller de andra försäkringsbolagen, LF, Trygg-Hansa och If så verkar det 

råda högre byteskostnader av att byta försäkringsbolag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
10 Ok, S. (2005). � Estimating consumer switching costs in the Swedish mobile operator industry�, Södertörns 
högskola. 
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